
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

A.1. Konsumsi Daging Ayam Ras 

Rata-rata konsumsi daging ayam ras perkapita penduduk lndonesia 

baru mencapai 3,45 kg di tahun 2000 merupakan tingkat yang rendah bila 

dibandingkan dengan negara Malaysia yang sudah mencapai 25,8 kg dan 

Thailand 12,3 kg per kapita. Masih besarnya angka kebutuhan akan daging 

ayam ras tersebut masih membuka peluang berkembangnya bisnis ayam ras 

pedaging di lndonesia. Masih rendahnya konsurnsi daging ayam ras 

penduduk lndonesia dibandingkan dengan negara lainnya terlihat pada 

Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Konsumsi Daging Ayam Ras Tahun 1996 - 2000 (KgIKapital Tahun) 

Sumber : PINSAR Unggas Nasional, 2000 dan American Sovbean 
Association (ASA), 2000 diolah kembali. 

Angka konsumsi daging ayam ras diperkirakan akan terus meningkat 

apabila terjadi pertumbuhan ekonomi karena antara konsumsi dengan 

pendapatan masyarakat mempunyai korelasi cukup tinggi. Tingginya 

permintaan ayam ras dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut : (a) memiliki 

karakteristik yang disukai masyarakat luas termasuk penduduk pedesaan (b) 

elastisitas permintaan terhadap pendapatan relatif lebih tinggi dan relatif 

paling tinggi dibandingkan dengan produk ternak lainnya (c) dipercaya 

sebagai produk dengan kadar kolesterol rendah (d) harga relatif lebih rendah 



dibandingkan dengan harga daging lainnya (e) perkernbangan usaha di 

tingkat off farm (proses hilir) yang sangat efektif dalarn rnendukung sistem 

distribusinya seperti MC Donald's, Kentucky Fried Chicken, California Fried 

Chicken. dan lain-lain. 

A.2. Perkernbangan Produksi Daging Ayam Ras 

Dalam kurun waktu 1995 - 2000 perkernbangan produksi daging ayarn 

ras di Indonesia mengalami fluktuasi. Tahun 1995 - 1998 produksi daging 

ayam ras rnengalami penurunan akibat krisis ekonomi yang terjadi pada 

pertengahan tahun 1997. Namun mulai tahun 1999 produksi daging ayam ras 

rnenunjukkan perkembangan yang cukup tinggi dengan rata-rata 

pertumbuhan tiap tahunnya adalah sebesar 23,67 %. Peningkatan produksi 

daging ayarn ras ini seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat 

akan produk daging ayarn ras. Tahun 2001 berdasarkan angka sernentara, 

produksi daging ayam ras mencapai 516,29 ribu ton, sedangkan tahun 2002 

berdasarkan perkiraan yang didapat dari trend data pokok tahun sebelumnya 

diproyeksikan akan mencapai 554 ribu ton. Perkembangan produksi daging 

ayam ras tahun 1995 - 2001 dan proyeksi tahun 2002 disajikan dalarn 

Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Produksi Daging Ayam Ras Tahun 1995 - 2002 

Tahun 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Produksi Daging Ayam Ras (ribu ton) 
551,80 
605,OO 
51 5,30 
285,OO 
337,30 
51 5,OO 
516,29 
554,OO 

Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan, 2001. 



Bila digarnbarkan dengan grafik rnaka perkernbangan produksi daging 

ayarn ras tahun 1995 - 2001 dan proyeksi tahun 2002 akan terlihat seperti 

pada Garnbar 1 di bawah ini. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Surnber : Direktorat Jenderal Peternakan, 20'01. 

Garnbar I. Produksi Daging Ayarn Ras Tahun 1995 - 2002. 

Dari sisi suplai dalarn rangka rnernenuhi perrnintaan yang terus 

bertarnbah, perkernbangan populasi dan produksi ayarn ras pedaging sangat 

pesat karena faktor-faktor (a) secara biologis rnerniliki rnasa perneliharaan 

yang singkat, dapat dipanen urnur 5 - 6 rninggu (b) dukungan yang kuat dari 

dalarn ketersediaan bibit oleh industri modern khususnya dari luar negeri (c) 

teknologi rnudah diadopsi dan rninat rnasyarakat dalarn budidaya sangat tinggi 

(d) dukungan pernerintah dengan harapan rnenjadi instrurnen pernberdayaan 

rnasyarakat melalui melalui pola kernitraan PIR perunggasan. 

A.3. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Ayam Ras Pedaging 

Perkernbangan industri ayarn ras pedaging di dalarn negeri sejak awal 

orde baru sering rnengalarni gejolak pasang surut. Gejolak industri ayarn ras 

disebabkan oleh adanya benturan kepentingan berbagai pihak dan krisis 

rnoneter. Benturan antar pihak terjadi karena di satu sisi ada keinginan 



rnengarahkan usaha ayarn ras sebagai industri besar-besaran sehingga 

efisiensi dapat tercapai sesuai dengan karakteristik kornoditas yang 

rnernerlukan skala besar tetapi disisi lain diharapkan usaha ayarn ras 

pedaging diprioritaskan untuk rnasyarakat kecil yang dikelola pengusaha atau 

peternak kecil. Melalui Kepres No. 50 tahun 1981 pernerintah berpihak pada 

peternak kecil dengan pernbatasan produksi rnaksirnal 650 ekor per periode. 

Upaya ini tidak efektif karena dengan rnudah dapat disiasati oleh perusahaan 

besar dengan cara rnernbagi skala usaha atas narna pihak lain tetapi pada 

hakekatnya tidak beralih kepernilikannya. 

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pernerintah dalarn rangka 

rnengernbangkan industri ayarn ras pedaging di dalarn negeri, salah satu 

diantaranya adalah Keputusan Menteri Pertanian No. 47211996 rnengenai 

Petunjuk pelaksanaan pembinaan usaha peternakan ayarn ras, dirnana 

didalamnya diatur rnengenai tatacara pelaksanaan program kemitraan oleh 

perusahaan. Bagi perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang 

peternakan yang rnelakukan usaha budidaya ayarn ras wajib rnelaksanakan 

kernitraan dengan peternakan rakyat ayarn ras. Pada intinya pernerintah 

rnernberikan kesernpatan yang lebih besar kepada pihak investor untuk 

rnenanarnkan rnodalnya di industri ayarn ras pedaging tanpa rnengurangi rnisi 

pernberdayaan rnasyarakat. Oleh karena itu sebagian besar industri ayam 

ras pedaging saat ini didesain sebagai bentuk usaha kernitraan, dirnana 

investor sebagai perusahaan inti bergerak di off farm hulu (bibit dan pakan) 

dan off farm proses hilir (pernotongan, pengolahan, dan pernasaran) serta 

rnenyediakan sarana produksi. Sedangkan peternak rakyat mengelola 

kegiatan budidaya dengan sarana produksi (pakan ternak, DOC dan obat- 

obatan) yang dipasok oleh perusahaan inti. 



A.4. Perkembangan Kemitraan di PT. X 

PT. X adalah perusahaan peternakan ayarn yang terintegrasi, 

bergerak rnulai daru hulu (bibit dan pakan) sarnpai ke hilir (pernotongan 

ayarn, pengolahan, dan pernasaran) telah rnenerapkan dan rnelaksanakan 

pola kernitraan dalarn budidaya ayarn ras pedaging sejak tahun 1998. Pola 

kernitraan dilakukan dengan rnenjalin kerjasarna dengan peternak rakyat 

yang berfungsi sebagai plasma sedangkan PT. X sebagai perusahaan inti. 

Pada awalnya pola kernitraan ini dilakukan oleh PT. X dengan rnaksud 

untuk rnernbantu peternak rakyat yang kandang ayarnnya sedang kosong 

akibat krisis ekonorni. PT. X rnernbantu peternak rakyat dengan rnernberikan 

kredit sapronak (DOC, pakan dan obat-obatan) dengan rnernanfaatkan 

kandang dan peralatan rnilik peternak rakyat. Jurnlah peternak plasma sejak 

tahun 1998 rnengalarni peningkatan yang pesat yaitu 10 orang (1998), 

60 orang (1999), 123 orang (2000) dan 541 orang pada tahun 2001. 

Perkernbangan jurnlah peternak plasma digambarkan seperti tertera pada 

Garnbar 2 dibawah ini. 

1998 1999 2000 2001 

Sumber : PT. X 

Garnbar 2. Perkernbangan Jurnlah Peternak Plasma Tahun 1998 - 2001. 



Sedangkan perkembangan jumlah populasi ayam kemitraan per siklus 

produksi sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 terlihat seperti pada 

Gambar 3 berikut ini. 
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Sumber : PT. X 

Gambar 3. Perkembangan Jumlah Populasi Ayam Kemitraan per Siklus 
Produksi Tahun 1998-2001 

Namun demikian kebangkitan industri ayam ras pedaging dirasakan 

masih belum banyak menyentuh peternak plasma yang jumlahnya lebih 

besar. Peternak plasma umumnya bertahan dengan sistem kemitraan melalui 

kerjasama sewa kandang dan pengelolaan (pemeliharaan). Sedangkan 

peternak rakyat mandiri masih rnenghadapi kendala klasik berupa 

terbatasnya modal, skill (penguasaan teknis), akses pasar dan kemampuan 

memprediksi pasar yang sangat fluktuatif setiap saat. 

8,  ldentifikasi Masalah 

Dalam program kemitraan sasaran yang dituju adalah terjalinnya 

kerjasama bisnis yang saling rnenguntungkan dan saling memperkuat serta 

saling percaya antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Sedangkan 

fungsi kemitraan diantaranya adalah (a) mengkondisikan para pelaku ekonomi 



yaitu pengusaha, menengah, dan kecil untuk saling berrnitra usaha dengan 

prinsip saling menguntungkan, saling rnernbutuhkan dan saling mernperkuat (b) 

membantu membina dan mengembangkan pengusaha menengah dan kecil, agar 

makin kuat mandiri dan berpeluang mernbesarkan usahanya. Untuk mencapai 

tujuan tertentu dalam kerja sama bisnis dengan pola kernitraan ini, antara pihak 

yang berrnitra harus mempunyai kepentingan dan posisi yang sejajar. 

Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang pola kemitraan ini mengalami 

kegagalan antara lain disebabkan karena perusahaan besar sebagai inti 

dengan segala kelebihannya ingin untung sendiri tanpa memperdulikan nasib 

peternak kecil, tidak adanya transparansi dalarn kerjasarna kemitraan, dan 

kurangnya pernbinaan serta pengawasan yang diberikan perusahaan inti kepada 

peternak rnitranya. Sebagai contoh dari evaluasi pola PIR perunggasan dan 

Keppres nornor 50 tahun 1981 dinilai telah gaga1 rnelindungi peternak rakyat 

(Saragih, 1998). Selanjutnya PIR perunggasan ini dalam kenyataannya belum 

dapat berjalan sebagairnana mestinya dan ada kecenderungan pola kerjasama 

yang ada rnengarahkan pada peternak plasma sebagai buruh di lahan 

usahanya sendiri. Hal ini terlihat dari kondisi peternak plasma dimana tingkat 

ketergatungan kepada perusahaan inti sangat tinggi dalam ha1 DOC, pakan 

ternak dan input produksi, akibatnya peternak rakyat berada pada posisi yang 

lemah terutarna dalarn posisi tawar terhadap harga DOC, pakan ternak serta 

harga ayarn yang dihasilkan (Sirnatupang dkk, 1993). 

Beberapa kelernahan dan keterbatasan yang melekat pada pengusaha 

kecil (peternak plasma) diantaranya adalah terbatasnya modal, skill (penguasaan 

teknis), akses pasar dan lernahnya kernarnpuan rnemprediksi pasar yang 

sangat fluktuatif setiap saat. Dengan rnelekatnya berbagai kelernahan tersebut 

membuat posisi dan daya tawar peternak plasma sangat ditentukan oleh peran 

dorninan perusahaan inti. Tidak jarang pula karena tuntutan politis dari suatu 
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kebijakan model kerjasama kemitraan tertentu dapat mernberatkan peternak 

plasma, sementara peternak kecil tidak memiliki keberanian dan kemampuan 

untuk menghindar. Dalam berbagai kasus pada umumnya program kemitraan 

rnenernpatkan pihak peternak plasma pada posisi yang lemah dan cenderung 

lebih sering rnengalarni kerugian (Suharno, 1997). Dengan posisi yang lemah ini, 

daya tawar peternak plasma lebih banyak ditentukan oleh perusahaan inti 

terrnasuk dalarn pembagian laba dalam pola kemitraan ayam ras pedaging 

sehingga terjadinya distribusi laba yang kurang seimbang antara perusahaan inti 

inti dan peternak plasma sangat dimungkinkan. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalarn penelitian ini dibatasi masalah kurang seimbangnya distribusi laba 

yang diterirna peternak plasma akibat posisi tawar menawar yang lemah dari 

peternak plasma dalam budidaya ayam ras pedaging dengan pola kemitraan. 

D. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dalam pola kemitraan ayarn 

ras pedaging dimungkinkan terjadinya distribusi laba yang kurang seimbang 

antara perusahaan inti dengan peternak plasma. Berkaitan dengan pola 

kemitraan yang dilakukan oleh PT. X sebagai perusahaan inti dengan peternak 

plasma dalam rnengembangkan bisnis ayam ras pedaging, maka dalam 

penelitian ini yang akan dibahas : 

1. Bagaimana distribusi laba antara perusahaan inti dengan peternak plasma 

dalam pola kemitraan ayam ras pedaging. 

2. Apakah distribusi laba yang diterirna oleh peternak plasma telah sesuai 

dengan kontribusi input yang diberikan dalam proses produksi. 



3. Berapa besarnya perbandingan penerirnaan laba antara perusahaan inti 

dengan peternak plasma dalam pola kemitraan ayam ras pedaging. 

4. Berapa besarnya perbandingan penerimaan laba antara perusahaan inti 

dengan peternak plasma yang sesuai dengan kontribusi input. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari kajian distribusi laba antara perusahaan inti dengan 

peternak plasma dalarn pola kernitraan ayarn ras pedaging adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui kontribusi biaya input dari peternak plasma dan perusahaan inti 

dalarn proses produksi ayarn ras pedaging dengan pola kernitraan. 

2. Mengetahui besarnya laba yang diterirna oleh peternak plasma dan 

perusahaan inti dari budidaya ayam ras pedaging dengan pola kernitraan. 

3. Mengetahui besarnya perbandingan penerirnaan laba yang diperoleh 

peternak plasma dengan perusahaan inti dalarn budidaya ayarn ras 

pedaging dengan pola kemitraan. 

4. Mengetahui apakah distribusi laba dalarn pola kernitraan ayarn ras pedaging 

telah sesuai dengan kontribusi input yang diberikan masing-masing pihak. 

5.  Menentukan besarnya perbandingan penerimaan laba antara perusahaan 

inti dengan peternak plasma yang sesuai dengan kontribusi input. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah rnemberikan informasi kepada 

manajemen PT. X dan rnasyarakat pada urnurnnya tentang : 

1. Distribusi laba antara perusahaan inti dengan peternak plasma dalarn 

bisnis ayarn pedaging dengan pola kemitraan yang selama ini telah 

dilakukan. 
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2. Besarnya perbandingan penerimaan laba antara perusahaan inti dan 

peternak plasma dalam budidaya ayam ras pedaging yang sesuai dengan 

kontribusi input. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada kajian bisnis kajian distribusi laba antara 

perusahaan inti dengan peternak plasma dalam pola kemitraan ayam ras 

pedaging ayam di PT. X. 

H. Definisi Operasional 

Beberapa istilah yang sering dipakai dalam proposal penelitian ini, masing- 

masing secara operasional didefinisikan sebagai berikut : 

1 .  Laba : adalah laba atau keuntungan yang diperoleh dalam bisnis ayam ras 

pedaging dengan pola kemitraan, dihitung dengan cara mengurangi jumlah 

penerimaan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. 

2. Perusahaan inti : adalah perusahaan peternakan yang mengadakan 

kemitraan dengan peternakan rakyat yang dalam studi kasus ini adalah 

PT. X. 

3. Peternak plasma : adalah peternakan rakyat yang mengikuti program 

kemitraan dengan PT. X dalam budidaya ayam ras pedaging dengan pola 

kemitraan. 

4. Pola kemitraan : adalah pola kerjasama antara PT. X sebagai perusahaan 

inti dengan peternak plasma dalam mengusahakan budidaya ayam ras 

pedaging. 

5. Perjanjian Inti Plasma (PIP) : adalah suatu perjanjian yang dibuat dan 

disepakati antara perusahaan inti dengan peternak plasma sebelum 

melakukan kerjasama budidaya ayam ras pedaging yang berisi kesepakatan 
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kedua belah pihak yang didalamnya diatur hak dan kewajiban masing- 

masing pihak. 

6. Nota Kesepakatan Kemitraan (NKK) : adalah suatu nota kesepakatan yang 

dibuat dan disepakati antara perusahaan inti dengan peternak plasma 

sebelum melakukan kerjasama budidaya ayam ras pedaging yang berisi 

kesepakatan tentang jumlah ayam yang dipelihara, standart performa yang 

harus dicapai, biaya input produksi, harga beli oleh inti dan pembagian laba 

jika harga jual pasar lebih tinggi dari harga kesepakatan. 

7. Input produksi : adalah bahan baku dan jasa-jasa yang digunakan dalam 

proses produksi (budi daya) ayam ras pedaging meliputi pakan ternak, bibit 

ayam (DOC), obat-obatanlvaksin, bahan penunjang, tenaga kerja, listrik & 

air, sewa kandang, ongkos angkut dan biaya panen. 




